
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:            /UBND-KTTH 
 

V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 2231-CV/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2022 

                         

 

    

Kính gửi:  

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 

2231-CV/TU ngày 11/3/2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư; ý kiến chỉ đạo 

của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 173-CV/BCS ngày     

16/3/2022, 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về 

khí tượng thủy văn gắn với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; nhất là 

khi xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án chính sách, pháp luật có 

tác động, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, có tính chất “phức tạp”,“nhạy cảm”, 

Nhân dân quan tâm (nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 

1003/UBND-KTTH ngày 11/3/2022). 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp ngành chức năng đưa nội dung 

công tác khí tượng thủy văn vào chương trình giảng dạy, phổ biến kiến thức cơ 

bản về khí tượng thủy văn cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc 

dân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 

- VPUB: LĐVP, KTTH; 

- Lưu: VT.            TT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
 


		2022-03-16T20:54:18+0700


		2022-03-16T22:43:32+0700


		2022-03-16T22:43:48+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-03-16T22:44:17+0700




